
 
 
 
 
 
 
 

International Political Economy Studies 
 
 

The Impact of Militarism On the Economy Growth of 

Pahlavi Regime (1953-1979); 

A Historical Research 
 
 

Rahim Abedini 1 - Abolhassan FayazAnush2* - Morteza Dehghannejad3
 

 
 

Abstract 
 

In the present article, the historical impact of militarization on Iran's 
economic growth from 1973 to 1979 is examined based on the memories 
of Pahlavi government agents and staffs. The main question is how the 
Second Pahlavi military spending affect Iran's economic growth in a negative 
way. According to the research hypothesis and during the second 
construction Programme, the military expenditures, which in addition to 
insufficient oil revenues from foreign grants has decreased, caused a small 
waste   of   the   country's   financial   resources.   Military   spending   has 
devastated financial resources during the three subsequent development 
Programme with the improved oil revenues and these spending has 
negatively affected Iran's economic growth. The results of this research 
which is written in an analytical and descriptive method and has used the 
first-hand sources – Pahlavi staffer memories – show that militarism 
influenced on two components of economy, investment in human and 
financial asset caused deviation on economic growth which reached 
significantly in the decades od 40 and 50 and had a negative effect on the 
economic growth. 
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  چکیده9

بر اساس  1332- 1357دوره  یط رانیا يبر رشد اقتصاد يگر ینظام یخیرتاریدر مقاله حاضر، تأث

 یاست که مخارج نظام نیا قیتحق ی. مسئله اصلشود یم یبررس يخاطرات کارگزاران حکومت پهلو

 ومدر طول برنامه د ق،یتحق هیبنابر فرض رگذاشت؟یتأث رانیا يچگونه بر رشد اقتصاد دوم يدوران پهلو

 آمد یبه دست م یبالعوض خارج يها نفت، از کمک یکه عالوه بر درآمد ناکاف ینظام يها نهیهز ،یعمران

به بهبود که درآمد نفت رو  يبعد یکشور شد و در طول سه برنامه عمران یباعث اتالف اندك منابع مال

 جینتا گذاشت. یمنف ریتأث رانیا يشد و بر رشد اقتصاد یباعث انحراف منابع مال ینظام يها نهینهاد، هز

 خاطرات کارگزاران یعنیبر اساس منابع دست اول  و یلیو تحل یفیتوص يا وهیکه با ش قیتحق نیا

 هیو سرما یمال هیمؤلفه سرمابر دو  ریبا تأث يگر یکه نظام دهد یاست، نشان م دهیبه انجام رس يپهلو

 بیبود، دچار آس دهیرس یبه رقم قابل توجه 50و  40دهه  يها را که در سال رانیا يرشد اقتصاد یانسان

  .گذاشت یمنف ریتأث يو بر روند رشد اقتصاد و انحراف کرد

  

  .یخیتار یبررس ،يکارگزاران پهلو ،يگر ینظام ،يرشد اقتصاد: واژگان کلیدي

                                                      
  .رانیااصفهان،  ،دانشگاه اصفهان ،یرانشناسیو ا خیگروه تار ،یانقالب اسالم يدکترا يدانشجو. 1

 . نویسنده مسئول:، ایراناصفهان ،دانشگاه اصفهان یرانشناسیو ا خیگروه تار اریدانش *. 2

   )amir.anush2016@gmail.com(  

  .رانیا ،اصفهان، دانشگاه اصفهان یرانشناسیو ا خیستاد گروه تارا. 3
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  مقدمه -1

اي است که از  گري، بحث مهم و پیچیده ت اقتصاد یک کشور و رابطه آن با نظامیکیفی

تواند بر رشد اقتصادي  هاي نظامی می است. فعالیت تأملزوایاي متعدد قابل بررسی و 

مثبت و منفی بگذارد. بعضی کشورها از طریق تولید و فروش تسلیحات جنگی  ریتأث

 ریتأثور شدن آتش جنگ، تحت  ورند؛ حتی شعلهاند ارز قابل توجهی به دست آ توانسته

اما در ؛ مالحظات اقتصادي تولیدکنندگان سالح به همراه عوامل سیاسی بوده است

طوري که مبلغ قابل توجهی از بودجه  وضعیت فرق دارد؛ به مانده عقبکشورهاي 

 ریتأثکه معیشت مردم و فرآیند توسعه را تحت  شود مملکت، صرف مخارج نظامی می

  ).118: 1388دیزجی و همکاران، دهد ( رار میق

پهلوي با کمک  محمدرضاکه  1332مرداد  28در ایران دوران پهلوي، بعد از کودتاي   

هاي قدرت خود، تعداد نیروهاي  ارتش، قدرت را به دست گرفت براي استحکام پایه

بودجه  ارتشی را افزایش داد و با زیاد شدن تدریجی درآمدهاي نفتی، بخش بزرگی از

درصد از بودجه کشور را شخص  68کشور که به روایت داریوش همایون در حدود 

صرف امور نظامی و خرید تسلیحاتی  ،)144: 1387همایون،کرد ( پادشاه کنترل می

 ریتأث. این افزایش نیروها و سپس افزایش مخارج ارتش، بر روي اقتصاد کشور شد یم

ساله عمرانی مطابق  پنج برنامهایران در طی سه  گذاشت. با توجه به اینکه رشد اقتصادي

دهند ولی همگی رشد اقتصادي  که رقم واحدي را نشان نمی هاي مختلف آمار سازمان

است که  سؤال؛ دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این دهند یماي را نشان  قابل مالحظه

گذاشت؟ بر  ریتأث هاي نظامی در دوران پهلوي با چه سازوکاري بر رشد اقتصادي هزینه

گري با جذب سرمایه مالی و نیز سرمایه متخصص  اساس فرضیه این پژوهش، نظامی

و بر رشد  ي عمرانی، باعث عدم توازن در رشد اقتصادي شدها برنامهانسانی در طول 

  منفی گذاشت. ریتأثاقتصادي ایران 

در حال هاي نظامی در کشورهاي  اختصاص بخش بزرگی از منابع مالی به هزینه  

گري بر اقتصاد کشورها انجام  نظامی ریتأثهایی در رابطه با  توسعه باعث شده که پژوهش

هاي دفاعی بر رشد  هزینه ریتأثگیرد. بر خالف مطالعات فراوان خارجی که در زمینه 

ترین  اقتصادي کشورها انجام گرفته است، مطالعات داخلی چندان پربار نیستند. از مهم

هاي اقتصادي به انجام  این مورد در عرصه اقتصاد و بر اساس فرمولمطالعاتی که در 

  توان به موارد زیر اشاره داشت. اند، می رسیده
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اي براي اولین بار به بررسی رابطه بین مخارج نظامی و  ) در مقاله1380بیضایی (  

را با روش حداقل  1376تا  1351رشد اقتصادي پرداخته است. این تحقیق از سال 

ت معمولی انجام شده است و نشان داده شده است که مخارج نظامی بر رشد مربعا

بیضایی در این مقاله نشان داده است که تغییر  نیهمچن منفی دارد. ریتأثاقتصادي 

  نظامی حکومتی در ایران باعث کاهش سهم مخارج دفاعی در اقتصاد کشور شده است.

هاي نظامی را بر رشد  نههزی ریتأث) نیز 1386( يکاشمرحسنی صدرآبادي و   

حاصل از این  جینتااند.  بررسی کرده 1383 تا 1353اقتصادي در فاصله دوره زمانی 

  دار است. هاي دفاعی بر رشد اقتصادي مثبت و معنی هزینه ریتأث دهد یمتحقیق نشان 

تا  1353) در مطالعه خود از سال 1386( یشاهپورصادق، کاشمري و افتخاري   

ثر مخارج نظامی بر رشد و توسعه اقتصادي به این نتیجه رسیدند که در مورد ا 1384

  مثبتی بر رشد اقتصادي داشته است. ریتأثمخارج نظامی 

ها رابطه مثبت بین رشد اقتصادي و مخارج نظامی را  اي از پژوهش به هر حال دسته  

در سطح ي نظامی ها نهیهزها اعتقاد دارند که اگر  اي از پژوهش ، دستهدهند یمنشان 

، اثر مخارج تر عیوساي نباشد اثر مثبت بر رشد اقتصاد دارد، اما در حجم  قابل مالحظه

گري داراي  ، همچنین در کشورهایی با منابع تولیدي فراوان، نظامیشود یمنظامی منفی 

مثبت و در کشورهایی که به لحاظ منابع تولید فقیر هستند داراي اثر منفی بر  ریتأث

هاي زیادي اعتقاد دارند که مخارج نظامی داراي  ت. سرانجام پژوهشرشد اقتصادي اس

  گذاري است. اثر منفی بر رشد اقتصادي و سرمایه

تمامی آثاري که به  باًیتقردر مورد تحقیقات تاریخی در رابطه با ارتش دوران پهلوي،   

امی اند، فصلی راجع به مخارج نظ بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادي آن دوران پرداخته

ها و نیز فسادي که از این راه متوجه اقتصاد کشور بوده  ترین سالح و خرید پیشرفته

  .اند دادهاست، اختصاص 

نتیجه در مقابل «اثر رابرت گراهام با عنوانی با مضمون  ایران سراب قدرتکتاب   

هاي نظامی بر اقتصاد از سه منظر تحصیل اعتبارات،  منفی هزینه ریتأثبه » خرج

: 1358گراهام،( ي و تحصیل منابع انسانی اشاراتی گذرا داشته استاورفنبه دسترسی 

232.(  

 کیاز در مبحثی در مورد نظامیان ي و توسعه کتاتورید ایران:هالیدي هم در کتاب   

کارهاي تولیدي، خدماتی و عمرانی تحت عنوان برنامه ارتش در مثبت  نقش طرف؛ از

و از طرفی دیگر  کند یمپاه بهداشت اشاره اصالحات ارضی از طریق سپاه دانش و س
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که تقدم در بودجه ارتش، به انحراف منابع انجامیده و در مسیر توسعه ایران  دیگو یم

رغم درآمد نفت هنوز نسبت به نیازهایش از  کژي پدید آورده است. به نظر وي ایران علی

از دست اشکال  برد و پولی که صرف خرید اسلحه نمود، آن را کمبود سرمایه رنج می

  ).68: 1358هالیدي، ( گذاري بیرون آورد دیگر سرمایه

ها به نقش مثبت ارتش در اقتصاد اشاره  در خالل خاطرات نظامیان و تحریرات آن  

شده است؛ مانند خاطرات ارتشبد عظیمی که یکی از خدمات بزرگ ارتش را سواد 

پاسخ  کتاب وره خدمت بودند.داند که در حین د و مهارت آموزي به سربازانی می آموزي

و سپاهیان بهداشت که زیر نظر ارتش  پهلوي اقدامات سپاهیان دانش محمدرضابه تاریخ 

دانسته بسیار مهم توسعه و عمران ایران  را در جهت شدند راهی روستاها می

  ).150: 1388پهلوي، (است

 –ظریه انتقاديضمن طرح سه ن باقر کاتوزیان اثر سپهبد نقش ارتش در اقتصادمقاله   

نویسد که  گویی می هنگام پاسخ -ها و اتالف ارز اتالف منابع مالی و انسانی، گرانی قیمت

پیشرفته است و  اتالف منابع انسانی در هنگام خدمت در زیر پرچم مختص کشورهاي

گردي در  در کشورهاي در حال توسعه اگر جوانان به جاي بیکاري و خیابان اتفاقاً

اضافه شود. همچنین  ها منجر می یند به تقویت قواي فکري و جسمی آنها آ سربازخانه

تمامی احتیاجات ارتش  باًیتقرکند که ارتش کشور ما نه تنها اتالف ارزي نداشته بلکه  می

آمد.  متحده آمریکا بالعوض به دست می که محتاج به ارز خارجی بود، از ایاالت

 ).1102-1107: 1344(کاتوزیان، 

یخی پژوهش حاضر متفاوت از یک پژوهش اقتصادي کالسیک بر اساس رویکرد تار  

بر اساس  ها دادهي است. در تحقیق تاریخی آمارسازسازي و  مدل ماهرانهشگردهاي 

شوند، بلکه در متون تاریخی و اسناد و مدارك به یافتن  فرمول ساخته و تولید نمی

کاران اندر اده از خاطرات دسته؛ این پژوهش با استفکشود. دیگر این ها اقدام می داده

گري حکومت پهلوي بر  ماهیت نظامی ریتأثبررسی  درصددسیاست و اقتصاد آن دوران 

وري سرمایه مالی و سرمایه انسانی است و  بهره مؤلفهعملکرد اقتصادي با تأکید بر دو 

به  همین اساس؛ اول بر اول کارگزاران است. وجه تمایز آن نیز همین داوري دست اتفاقاً

تعریف مفاهیم مبادرت خواهد شد و سپس از خالل خاطرات کارگزاران دوران پهلوي، 

زمانی  فاصلهي بر دو عامل این شاخص اصلی اقتصاد کالن ایران در گر ینظام ریتأث

  شود. ، پرداخته می1357تا انقالب اسالمی  1332مرداد  28کودتاي 

  



  

  یخیتار یبررس کی )؛1332-1357( يدوران پهلو يبر رشد اقتصاد يگر ینظام ریتأث                             

 

1398پاییز و زمستان  /2شماره  /دوره دوم  

597 

 
  مفاهیم تعاریف -2

  وري بهره -2-1

هاي علمی مختلف  وري، تعاریف گوناگون توسط افراد مختلف در گرایش در مورد بهره

سال  در 1اما در قلمروي علم اقتصاد، براي نخستین بار توسط دکتر کنه؛ ارائه شده است

وري را به صورت استعداد تولید کردن تعریف  بهره ،2لیتره بعداً ؛ وبه کار برده شد 1850

رابطه بین «اوایل قرن بیستم به این صورت بود این اصطالح در  تر قیدقکرد. تعریف 

آژانس  ).47: 1387فر،  رحیمی( »ستاده و عوامل به کار رفته در تولید آن ستاده

 سازمان داند. از هر یک از عوامل تولید می مؤثروري را درجه استفاده  وري اروپا، بهره بهره

مساوي  وري، کند: بهره گونه تعریف می وري را این بهره همکاري اقتصادي و توسعه،

  ).17: 1384(مقدم تبریزي و همکاران،  استنسبت ستانده به یکی از عوامل تولید 

اي و اولیه تولید مانند نیروي کار و  کالن، عالوه بر عوامل پایه از دیدگاه اقتصاد  

هاي  و انرژي عوامل ثانویه مانند دانش فنی، مدیریت و زیرساخت سرمایه و مواد خام

اما در این ؛ وري در اقتصاد ضروري است راي افزایش بهرهب بندرهاها و  مثل راهفیزیکی 

اولیه و ثانویه، به نقش دو عامل یعنی عامل انسانی و  مقاله از میان عوامل متعدد

شود. از  گري پرداخته می وري و سپس رشد اقتصادي با تأکید بر نظامی سرمایه، در بهره

ها جهت خرید ادوات نظامی و نیز جذب افراد  ن سرمایهگري با بلعید این منظر، نظامی

 واسطهاز طرفی دیگر به  ؛ وگذارد می ریتأثبر کیفیت اقتصاد  زبده و متخصص نیروي کار

هاي اقتصادي در یک رقابت نابرابر با بخش خصوصی به ایجاد رانت و کارهاي  فعالیت

  کند. غیرمولد کمک می

  

  رشد اقتصادي -2-2

به معناي بزرگ شدن و داراي مفهوم کمی است و متکی  3مفهوم رشد در ادبیات فارسی

رود. رشد اقتصادي عبارت  به کار می مدت انیمیا  مدت کوتاهبه آمار و ارقام است که در 

اندازها به  است از تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادي که بر اثر افزایش پس

که  کاال و خدمات در یک کشور افزایش یابد تر اگر تولید آید. به عبارت ساده وجود می

                                                      
1. Quesney 
2. Litre 
3  . Growth 
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توان این افزایش را رشد اقتصادي  منتج به افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی شود، می

) و این افزایش تولید و انباشت سرمایه به عنوان پیش 34: 1379گیلیس، کرد (تلقی 

  درآمدي براي توسعه اقتصادي است.

  

  توسعه اقتصادي -2-3

. اگرچه استدر فرهنگ وبستر به معنی تکامل تدریجی، بهتر و بزرگ شدن 1واژه توسعه

به لحاظ معنایی بین دو مفهوم رشد و توسعه، شباهت وجود دارد اما تفاوت در بعد 

 کیفی توسعه است که داراي ابعاد گوناگونی است و واژه رشد فاقد تمامی آن ابعاد است.

ي رشد اقتصاددیگر،  شتر است و به بیاناقتصادي، مفهومی فراتر از تولید بی توسعه

بخشی از فرایند توسعه است. توسعه اقتصادي، فرایندي است که در آن یک رشته 

تحوالت و تغییرات بنیادي در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه 

ادي، انتظار داشت که همراه با توسعه اقتص توان یمپیوندد. به این ترتیب  به وقوع می

اما این امکان وجود دارد که رشد ؛ حاصل شود ریتأخرشد اقتصادي نیز هر چند با 

در این مقاله  آنچه). 10: 1387روزبهان، ( اقتصادي به توسعه اقتصادي منجر نشود

رشد اقتصادي ایران که با کمک درآمد نفت، در دهه چهل و  کهمدنظر است این است 

گذاري در  سیده بود، به علت انحراف سرمایهپنجاه شمسی، به رقم قابل توجهی ر

توانست به توسعه  ي مرتبط با اقتصاد و اختصاص آن به مخارج نظامی، نمیها مؤلفه

  اقتصادي پایدار و متوازن منجر شود.

  

  مبانی نظري -3

هاي فراوانی وجود داشته  در رابطه با رشد اقتصادي و فاکتورهاي تأثیرگذار بر آن، بحث

واملی که در نظریات اقتصادي همواره به عنوان عاملی تأثیرگذار بر رشد است. یکی از ع

اقتصادي مطرح بوده است، مخارج نظامی است. تحقیقات در این رابطه با مطالعات 

مثبت مخارج نظامی بر  ) وي از اثر53: 1396فطرس و همکاران، شد(تجربی بنوا شروع 

گیري  نتیجه 1965-1950 هاي سال ، طیافتهی توسعه کمتر کشور 44در  رشد اقتصادي

هاي  گذاري داراي شتاب قابل انعطاف در پژوهش کرد. در حالی که بر اساس مدل سرمایه

                                                      
1  . Development 
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گذاري و در نتیجه رشد  روشن شد که مخارج نظامی میزان سرمایه 2و هوانگ 1مینتز

کشور  45دومارد که در بین  –دهد. همچنین مدل رشد هارود  اقتصادي را کاهش می

منفی  ریتأث) انجام گرفت؛ نشان داده شد که مخارج نظامی 1973-1965ازه زمانی (در ب

  .)50-53: 1380بیضایی، ( بر رشد اقتصادي دارد

توان  به طور کلی، رابطه رشد اقتصادي و مخارج نظامی را بر اساس دو دیدگاه می  

توجه به مورد بررسی قرار داد. بر اساس نظریه گروه اول؛ گسترش مخارج نظامی با 

یافته، از طریق جایگزینی این مخارج  اي در کشورهاي کمتر توسعه هاي بودجه محدودیت

ها و  و نیز افزایش مالیات آموزشبا مخارج غیرنظامی بخش عمومی مثل بهداشت و 

دهد. دیدگاه گروه دوم این است که  گسترش حجم پول، رشد اقتصادي را کاهش می

کند. با جذب نیروي کار، به ایجاد  منیت کمک میافزایش مخارج نظامی به ایجاد ا

به طور کلی، با افزایش سطح تقاضا، رشد اقتصادي را افزایش  ؛ وکند اشتغال کمک می

). این تحقیق با بررسی ابعاد اقتصادي 53-54: 1396(فطرس و همکاران،  دهد می

نشان دهد تا  آن را بر رشد اقتصادي ریتأث د استهاي نظامی دوران پهلوي، درصد هزینه

 در نهایت مشخص شود رشد مخارج نظامی باعث تقویت یا تضعیف رشد اقتصادي شد.

  

  دوم ساله هفت. تقدم مخارج نظامی و اتالف منابع مالی در برنامه 4

تاریخی کشور  سابقهفلسفه وجود ارتش در کشورهاي جهان، ایجاد و بسط امنیت است. 

و نبود یک ارتش منظم و  ي اقتصادي حکایت داردگذار ناامنی داخلی و عدم سرمایه ما از

طبیعی است تا ارتشی نباشد،  منسجم براي برقراري امنیت در این امر دخیل بوده است.

به سکه رایج تبدیل خواهد شد. در صورت عدم  ومرج هرجامنیتی وجود نخواهد داشت و 

وده و کوششی وجود ارتش و امنیت، فعالیت اقتصادي براي رفع حوائج ملی مقدور نب

نویسد:  اقتصاددان بزرگ آلمانی می 3نیست. والتر اویکن ریپذ امکانبراي ترقی اجتماعی 

در دشت اغتشاش براي ترقی اجتماعی و ناامنی هرگز تخم اقتصاد «

  . )1101: 1344کاتوزیان،(»نروید.

.) اختصاص م 1953. (ش1332حث بر سر وجود ارتش نیست، بلکه در ایران بعد از ب  

                                                      
1  . Mintz 
2. Huang 
3. Walter Euken 
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بارات حداکثري خارج از توان اقتصادي کشور به امور نظامی باعث عقب افتادن دیگر اعت

سه هفته پس از  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور در آن دوران شده بود. فعالیت

میلیون دالري پرداخت شد و بالفاصله بعد از معامله  45مرداد، یک کمک  28کودتاي 

میلیون دالري به ایران  127.) یک کمک م 1954(. ش 1333کنسرسیوم نفتی در سال 

و سنتو  1334ها نیز در پی پیوستن ایران به پیمان بغداد در سال  داده شد. سایر کمک

هاي اقتصادي آمریکا به  ها و وام ). کمک258-2265: 1385اعطا شد (کدي،  1337در 

میلیون براي  520ار شد که از این مقد میلیون دالر می 920ایران در این دوره بالغ بر 

حاجی شد (کردن ایران  صرف امور نظامیدرصد باقیمانده  50و  سازماندهی اقتصادي

 شد هاي آمریکا در جهت امور نظامی مصرف می بیشتر این کمک ).146: 1388یوسفی، 

که به خاطر همین موضوع، ابتهاج با بیانی اعتراضی نسبت به آدمیرال رادفورد، رئیس 

که کمک نظامی به ایران در جهت پیشرفت ایران نیست،  دیگو یمچنین ستاد آیزنهاور 

نیروي نظامی  نکهیابلکه ایران براي توسعه اقتصادي نیاز به کمک دارد. به دلیل 

ایران براي  پذیر نیست، ایران ارتش بزرگ الزم ندارد. در اقتصاد ضعیف امکان قدرتمند

افزون بر  ).208-209 :1381یان،فرمانفرمائ( توسعه اقتصادي به کمک الزم دارد

 شد. هاي مالی آمریکا، بخش بزرگی از درآمد نفت نیز در همین زمینه صرف می کمک

سازمان  رأسخالف آن فلسفه توسعه اقتصادي و اجتماعی بود که ابتهاج در  قاًیدقاین 

که هایی  نظر ابتهاج این بود که درآمدهاي نفتی در پروژه .کرد یمبرنامه آن را دنبال 

به شاه گوید:  دهد، مصرف شود. خود وي می قرار می ریتأثزندگی روزانه مردم را تحت 

گفته بودم اگر ما مجبور باشیم بین مخارج نظامی و توسعه یکی را انتخاب کنیم، 

خود درآمدهاي نفتی را به درستی و از درنگ توسعه را انتخاب خواهیم کرد. اگر  بی

ی مردم مصرف کنیم، هم شرایط مادي ایران و ی براي تغییر شرایط زندگگذشتگ

و هم براي تغییر شرایط نیازي به  کند یمنفر بهبود پیدا  ها ونیلیموضعیت زندگی 

نیروي نظامی نخواهیم داشت. مردم ایران باید از ما پشتیبانی کنند، نیرویی که از هر 

  ).236: 1395بوستاك و جونز،است (تر  نیروي نظامی براي کشور مهم

منابع مالی برنامه دوم که به طور عمده از  درصد 80بایست حداقل  بق قانون میط  

شد، جذب  اي با استقراض خارجی پشتیبانی می شد و تا اندازه می نیتأمدرآمدهاي نفتی 

نشدن این درصد سازمان برنامه با مشکالت  نیتأم اما به دلیل؛ سازمان برنامه شود

بندي مخارج به میان آمد.  ی روبرو شد و موضوع اولویتهاي عمران در اجراي برنامه زیادي

بایست در باالترین  ابتهاج اعتقاد داشت که منابع مورد نیاز براي توسعه اقتصادي می
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اولویت حتی باالتر از مخارج نظامی باشد، این نگاه، موجب خشم شاه شد که پس از 

، از هر حوزه دیگري ارتش و مخارج مربوط به آن او گسترشبرکناري مصدق، از نظر 

  ).232: 1395بوستاك و همکاران، (تر بود.  مهم

دوم عمرانی که به مدد قرارداد کنسرسیوم، درآمد نفت  ساله هفتدر طول برنامه   

هاي جاري  ایران افزایش پیدا کرد، سیاست تعدیل بودجه و جلوگیري از افزایش هزینه

برنامه دوم تعلق گیرد، صرف امورات  بایست به یی که میدرآمدهادنبال نشد و قسمتی از 

که باعث شد  کرد اعتباراتی اضافه جذب می ونقل حملدیگر شد و ارتش در پوشش 

). به دلیل 79: 1341صفی اصفیا، کند (هاي بیشتري از خارج اخذ  سازمان برنامه وام

ز ي سد دمیلیون دالري برا 40همین کمبود اعتبارات بود که سازمان برنامه یک اعتبار 

ریاست خسرو هدایت بر سازمان برنامه براي شاهراه  جذب کرد و همچنین هنگام

الملل  میلیون دالر نیز از بانک بین 70، کرد یمخرمشهر به رشت که از تهران هم عبور 

این چند فقره وام موجب کاهش سهم  اخذ. (Sepehri,1988: 14) اعتبار جذب کرد

درصد در طول چند سال آخر برنامه دوم  60ه درصد درآمد نفت ب 80سازمان برنامه از 

  هاي عمرانی حاکم کرد و فضاي اقتصادي را بحرانی نمود. شد که رکود شدیدي بر پروژه

 1335و در سال  4/81حدود  1333که در سال  شده اخذ افزون بر این، اعتبارات  

ي قبلی، ها وام، رقم استرداد اصل و بهره 1337میلیون دالر بود، از سال  4/140 معادل

میلیون  8/58به  1333میلیون دالر در سال  2/13ناگهان رو به افزایش گذاشت و از 

افزایش یافت. در این  1340میلیون دالر در سال  119و حدود  1337دالر در سال 

ها، فشار بر منابع ارزي چنان زیاد بود که تحت عنوان تغییر در موجودي ارز، بیش  سال

نوشته مجله  به). 35: 1392لیالز، ( ز منابع دولت کاسته شدمیلیون دالر ا 91از 

خصوص پس از مرگ کندي، کشورهاي جهان سوم سالی ه ب 1964نیوزویک در سال 

ها صرف  اند که قسمت عمده این وام هایی پرداخته دالر فقط بابت بهره وام اردیلیچهار م

شده  بود معامالت نوع این الینفک بخش که رشوه و داللی حق و خرید اسلحه و مهمات

که به دستور شاه خریداري شد  747که براي هر ده هواپیماي دست دوم  کما این است.

به اشرف پهلوي  العمل حقبنا به گزارش وال استریت جورنال، بیست میلیون دالر 

 89میلیون دالر از  28، برادران الوي به 14پرداخت شد و بابت خرید هواپیماهاي اف 

  .)(Mahvi,1985:57افتندي که بایت داللی وعده داده شد دست یدالر ونیلیم

تورم ناشی از تزریق منابع بانکی، تورم  در کنار، بودجه ی به همراه تبذیرنظم یب  

 بود و 30هاي پایانی دهه  داخلی را رقم زد که حاصل آن رکود به همراه تورم در سال
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نی شد که براي جلوگیري از نظر از دالیل سیاسی، باعث قدرت گرفتن علی امی صرف

اما خود وي هم بر ؛ وزیري رسید کرد درست آن به نخست اي و هزینه نظمی بودجه این بی

 اثر اعتراض به عدم تخصیص بهینه اعتبارات استعفا کرد. علی امینی در پاسخ به

 دهد یماولویت دادن به اعتبارات ارتش چنین به شاه پاسخ  در خصوصدرخواست شاه 

هر موقعیتی یک اولویتی است االن به نظر من اولویت وزارت جنگ نیست. در « که:

مهم  ها نیااولویت بهداشت است، کشاورزي است، فرهنگ است. 

ها  از اعتبار تمام وزارتخانه درصد 15دهد:  ادامه می سپس.  (Amini,1995:134)»است.

تهیه دارو هم حذف شده است. وزارت بهداري جز حقوق کارمند هیچی ندارد. حتی در 

مشکل دارد. آن وقت ممکن نیست که تمام بودجه وزارت جنگ در مرتبه تقدم تحصیل 

 :Amini,1995را بر امینی تحمیل کرد( استعفا این دالیل، مجموع باشد.» الف«در مرتبه 

این است: افزایش مخارج نظامی در طول برنامه دوم با توجه به  خالصه بحث. )135

  مواجه کرد. تیمحدودي زیربنایی با گذار هیسرماا در بخش کمبود بودجه، دولت ر

 
  عمرانی ساله پنج. انحراف منابع مالی در سه برنامه 5

ی، شاه هنوز به اوج قدرت خود نرسیده بود و هم مجلس و هم شمس 1340تا اوایل دهه 

ی سازمان برنامه و علی امین رأسنهادهاي دیگر و حتی افرادي مثل ابوالحسن ابتهاج در 

کردند. با گذشت این  مستقل، قدرت شاه را تحدید می نسبتاًوزیري  به عنوان نخست

ي غلط از مفهوم ریسوءتعبشاه به اوج قدرت خود رسید و با  دوران و روي کار آمدن علم،

به تعبیر  که یحالدانست. در  براي دخالت دیگران فرمانده کل قوا، ارتش را خط قرمزي

که در  ها نیامریکا و فرانسه هم فرمانده کل قوا هستند ولی جمهور آ فریدون جم، رئیس

وزیر دفاع که عضو کابینه است و  کنند. تمام امور نیروهاي مسلح دخالت نمی

کنند و کارها را انجام  هاي فنی زیر نظر آن مسائل را بررسی می سازمان

بودجه  اجازه صحبت در مورد کس چیهبه  اما شاه پهلوي.  (Jam,1983: 4)دهند می

داد. به مجرد اینکه حرفی  هاي آن و کیفیت ادوات مورد نیاز و... را نمی ارتش، نیازمندي

کند؛ این تصمیمات متکی  کار می ارتش بلد است دارد چه گفت یمشد، شاه  از ارتش می

نباشد و به عالوه چاشنی  وکتاب حساب به شخص، باعث شد که در خریدهاي نظامی،

  ).291-293: 1394دهباشی،(رنگ باشدسوءاستفاده، همیشه پر

هاي  اختصاص منابع مالی قابل توجه به ارتش باعث شد که بسیاري منابع از پروژه  

در اواسط برنامه سوم بود  و کیفیت رشد اقتصادي را نامتوازن سازد. دیگر منحرف شود
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را  ي عمرانی، بودجه ارتشها طرحکه شاه با یک تصمیم ناگهانی به بهاي زمین گذاشتن 

  افزایش داد. روایت جالب عالیخانی در این مورد چنین است.

اعلیحضرت ناگهان تصمیم گرفتند که بودجه ارتش را به مقدار هنگفتی باال ببرند «...   

در این مورد هم  ...این تصمیم در وسط سال برنامه عمرانی سوم باعث تعجب همگان شد

مفید و مهم  هاي ت از بسیاري از طرحبایس خودش را با وضعی دید که می باره کدولت ی

اي در شوراي اقتصاد  کند. در جلسه نیتأمکند تا بودجه اضافی ارتش را  نظر صرفکشور 

اي احتیاج دارد، پس از جاي  ارتش به یک چنین بودجه واقعاًصحبت این شد که اگر 

شود که اي ب دیگر درآمدي براي خودمان ایجاد بکنیم که بتواند جایگزین اضافه هزینه

ي ها برنامههاي ارتش را بدهیم و هم  باید به ارتش بدهیم تا ما بتوانیم هم هزینه

هایی که کردیم بهترین راهی که پیدا کردیم  مان را انجام بدهیم، ... در صحبت عمرانی

  ).396: 1394دهباشی، »(این بود که بهاي نفت و بنزین را باال ببریم.

نگ نهاوندي است که این افزایش قیمت مواد ی هم در خاطرات هوشمشابهروایت   

شد تشنج خیلی شدیدي را در ایران به وجود آورد تا باالخره  دو برابر بعضاًسوختنی که 

 :Nahavandi,1983). ها دوباره به روال سابق برگشت پهلوي قیمتمحمدرضابه دستور 

ترین ضربه را هاي عمرانی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بیش اما در این میان طرح (4

  متحمل شدند.

هاي سه برنامه  کردهاي ارتش در تمام سال منابع مالی براي هزینه منحرف کردن  

هاي متعدد بودکه رشد موازي و متوازن  ساله عمرانی عامل اصلی کسري بودجه سال پنج

هاي مختلف اقتصاد را ناممکن کرد. عبدالمجید مجیدي عضو سازمان برنامه و  بخش

خیلی سعی «...گوید: می 1345نویسی در خصوص کسر بودجه سال  متخصص بودجه

 شیپ دایهوقابل توجه را از بین ببریم، نشد و به اتفاق اصفیا و  نسبتاًکردیم کسر بودجه 

ها بزنیم  که از هزینه شاه رفتیم. ... من حضورشان عرض کردم که ما چاره نداریم جز این

را به دریا زدم و گفتم دل ...م. یا کردهبینی را  شکه در مورد درآمدها حداکثر پی براي این

قربان واقعیت امر این است که این بودجه نظامی خیلی سنگین است و مناسب این 

مملکت و مناسب این بودجه نیست. شاه خیلی ناراحت شدند و گفتند شما عادت ندارید 

بب شد که کسري بودجه س نیمه (Majidi,1982:17). »کنید. خرج ارتشتانکه براي 

رغم درآمد نفتی، براي کارهاي عمرانی مجبور به استقراض  در طول برنامه سوم علی

گوید  خارجی شوند. حسین سپهري از اعضاي سازمان برنامه در بیان خاطرات خود می

که حتی براي عمران دشت قزوین در طول برنامه سوم که درآمد نفت افزایش قابل 



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

604 

 ي خارجی وام گرفته شدها بانکمحدودیت اعتباري از  توجهی یافته بود باز هم به علت

(Sepehri,1988:14) توزیع نامتعادل منابع، نه تنها اجراي صحیح کارهاي عمرانی را با .

ها، طوالنی  در تکمیل و تحویل پروژه ریتأخشد که  کرد، بلکه باعث می مشکل مواجه می

ي ور بهرهعلت کمبود اعتبارات،  تمام به هاي نیمه ها و وجود ظرفیت این طرح دورهبودن 

 نهیهزهاي صنعتی و کشاورزي با  از پروژه آنان را پایین بیاورد. در حالی که بسیاري

امکانات ارتباطی که مورد احتیاج این  برداري رسیده بودند، بخش عمومی به مرحله بهره

از طرف دیگر،  .باشدها است، نامناسب  برداري کامل از آن ها و شرط الزم براي بهره پروژه

ها با چالش کمبود اعتبار مواجه  هاي مهم کشور مثل نهادهاي آموزشی و دانشگاه اولویت

شود،  زمینه کمبود بودجه دانشگاه، با اعتراض شاه مواجه می شدند. گزارش علم در

فرمودند وقتی پول نیست چه کار کنم؟ عرض کردم مدتی بود که این مطالب را به «

الف: 1380(علم، » طور نیست گزارشات تو غلط است. این دیفرمود یمرساندم،  عرض می

144.(  

داري بود، به عوض  توجه به ژرفاي حکومت گیري که بی ساختار تصمیم در این  

هویدا و سایر «ها،  فایده در مورد چگونگی هزینه-هاي کارشناسی و سنجیدن هزینه بحث

که . (Mahvi,1985:114) »ددولتمردان و وکال خود را زندانی شاهی ساخته بودن

هاي نظامی از جمله خرید  وي در مورد افزایش هزینه کارشناسانه ریغتصمیمات 

در طول برنامه عمرانی  1350تسلیحات و فشار مالی روي بودجه، کشور را در اوایل دهه 

در آستانه یک تورم قرار داده بود. درآمد نفت هم  1330چهارم مشابه اواخر دهه 

هاي دولت را توسعه  که افزایش یافته بود به آن سرعتی که شاه هزینه رغم این علی

کسري شدید به وجود آمده بود که وضع موازنه ارزي را به  کی رفت. داد، باال نمی می

شدت کاهش داده بود و دچار کسري کرده بود. به روایت غالمرضا مقدم درآمد ارزي 

به حدود دو میلیارد دالر  1959ر سال میلیون دالر د 200کشور از صنعت نفت از حدود 

ي از ا معتنابهبراي جبران کسري ارزي مقدار  دولت رسیده بود، ولی با وجود این،

  (Moghaddam,1983:50).  گرفت هاي خارجی وام می بانک

و نیز دورنماي وضع اقتصادي، مالی و اجتماعی  1350زارش مقدماتی وضع بودجهگ  

 پنجم که توسط کارشناسان سازمان برنامه تهیه شده وکشور در دوره برنامه عمرانی 

داد. در  هاي آینده ارائه می مستند به آمار و ارقام بود، تصاویر بدي از وضع کشور در سال

کردها به مسائل  که در برنامه سوم و چهارم توجه کافی به لحاظ هزینه گزارش، از این

تربیت نیروي ماهر و متخصص، ، بهداشت ش،راجتماعی، رفاه روستایی، آموزش و پرو
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و   (Abadiyan,1985:17)توسعه تشکیالتی و غیره نشده بود، به شدت انتقاد شده بود

ها ادامه یابد، کشور به طور مسلم در مسیر انفجار  اشاره شده بود که اگر این عدم تعادل

اجتماعی پیش خواهد رفت. در ادامه همین گزارش که غالمرضا مقدم آن را در حضور 

هاي دولتی را کم کرد و منابع  شاه قرائت کرد، آورده شده بود که بایستی آهنگ هزینه

هایی که اولویت باالتري براي زندگی مردم دارند، هزینه شود. به روایت  مالی را در طرح

اي در مورد تقلیل  داد، با حساسیت ویژه غالمرضا مقدم شاه با دقت، گزارش را گوش می

  :ها پرسید هزینه

من  دیفهم یمآور نظامی بود. او هم  هاي سرسام چی؟ البته من منظورم هزینه ثالًم«  

ه ب بعداًهاي نظامی را ذکر کنم و  من را مجبور کند هزینه خواست یمچه میگویم ولی 

 ».هاي نظامی خیلی حساسیت داشت من حمله کند چون نسبت به هزینه

(Moghaddam,19883:53).  

هاي نظامی چنان بود که هنگام تحویل بودجه به  هحساسیت شاه نسبت به هزین  

رشد ساالنه فقط ده  درصد 20هاي نظامی به جاي  مجلس هویدا گفت که امسال هزینه

درصد رشد کرده، هالکو رامبد رهبر حزب اقلیت گفت که این مژده خوبی است، هویدا 

وقتی رهبر  بالفاصله کالم ایشان را قطع کرد و گفت چرا این را مژده حساب کردید،

توجه هستید.  مملکت منافع را در نظر دارد شما چرا نسبت به منافع مملکت بی

(Ghoreishi,1988:4). 

به موازات تهیه برنامه پنجم، درگیري شدیدي بین سازمان برنامه با دولت و شاه در   

ي نظامی از جمله خرید تسلیحات از خارج ها نهیهزجریان بود و این زمانی بود که شاه 

را افزایش داده بود و فشار مالی روي بودجه دولت زیاد شده بود و دوباره همان فشارهاي 

شد. درآمد نفت هم  می انینما 1970داشت در اوایل دهه  1950تورمی آخر دهه 

داد،  هاي دولت را توسعه می رغم اینکه افزایش یافته بود به آن سرعتی که شاه هزینه علی

آمده بود. وضع موازنه ارزي کشور  به وجودي بودجه شدیدي . دوباره کسررفت ینمباال 

میلیون دالر  200هم دچار کسري شده بود. درآمد ارزي کشور از صنعت نفت از حدود 

با این وجود دولت براي جبران  به حدود دو میلیارد دالر رسیده بود، 1959در سال 

  .(Moghaddam,1983:50)تگرف می هاي خارج وام از بانک يا معتنابهکسري ارزي مقدار 

خورشیدي و نقش ژاندارمري منطقه، شاه را  1350افزایش بهاي نفت در اوایل دهه   

بیش از پیش وسوسه کرد کهشمارگان نیروهاي نظامی را هم افزایش دهد و آن را با 

 189بودجه ارتش با افزایشی معادل  1353مجهزترین ادوات تجهیز کند. لذا در سال 
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داد. در  از کل بودجه مملکت را به خود اختصاص می 2/24، 1352ال سدرصد نسبت به 

درصد کل بودجه  2/27به  1355کل بودجه رسید، در سال  درصد 2/29به  1354سال 

 ) که221: 1358گراهام،بود (کل بودجه رسیده  درصد 4/24 به 1356رسید و در سال 

شد که  تخمین زده میتولید ناخالص ملی  درصد 12هاي نظامی  هزینه1356سال در 

  دادند. ي بود که انگلستان یا فرانسه به امور دفاعی تخصیص میا نهیبرابر هزسه تا چهار 

انضباط مالی، هرگونه افزایش درآمد،  خألافزایش درآمد نفتی و در  هاي در سال  

هاي بزرگ مربوط به  بدون توجه به کشش زیربناي اقتصادي، صرف امور دفاعی یا طرح

هاي بزرگ ساختمان، مسکن، فرودگاه، بندر و تسهیالت  شد. طرح نظامی میهاي  بخش

هاي  در زیر چتر طرح ها تیفعال گونه نیاهاي مربوط به  دیگر مورد نیاز ارتش در بخش

کرد. بسیاري از  هاي عمرانی را فلج می شد و اجراي صحیح طرح غیرنظامی گنجانده می

افزایش درآمد  هرگونهي نبودند و به دنبال ا هشد حسابهاي ارتش، پیرو هیچ برنامه  طرح

 ).13ب: 1380ها نبود (علم شدند و کسی را توان مخالفت با آن نفت، به دولت عرضه می

 بند و زدجاي مناقصه، از طریق مذاکره و  فوریت اجرایی، به بهانهها که به  این طرح

که پادشاه پهلوي چنانسوءاستفاده را با خود داشتند،  هرگونهشدند، امکان  واگذار می

 »شود باید تمام می آنچهاز  تر گران درصد 40هاي ما حداقل  پروژه«که  کند یمخود اقرار 

که -هاي نفتی  شود که در دوران گشایش تصور می آنچه). بر خالف 407ب: 1380(علم،

کرد براي ارتش از محل درآمدهاي  ایران درآمد بسیار هنگفتی از نفت داشت و هزینه

اما خاطرات علم به خوبی بیانگر آن است که او در  -مشکلی بر درآمد دولت نداشت نفتی

هاي عادي کشور خوابیده است و نگرانی  دهد که فعالیت چندین مرحله به شاه هشدار می

ها داریم  هایی که با خارجی که پروژه دیگو یمو به شاه  دارد خود را از این لحاظ اظهار می

 المللی و آبروریزي برسد ابع مالی ممکن است به حکمیت بینمن نیتأمبه دلیل عدم 

  ).407ب: 1380علم، (

  

  انسانی مخارج ارتش بر سرمایهریتأث. 6

متعاقب جنگ دوم جهانی به اهمیت نقش نیروي انسانی در مسائل اقتصادي، توجه 

اقتصادي کشورهاي متخاصم، به مدد به کارگیري سربازان  اي شد. تجدید حیات ویژه

تري در طرح منابع نیروي  شته از جنگ در این کشورها سبب شد که تحقیقات وسیعبرگ

انسانی، به  هاي نیروي مهارت و تخصص انسانی در کشورهاي مترقی و صنعتی ادامه یابد.

و نیروي  عنوان یکی از عوامل اصلی تولید، توجه اقتصاددانان را به خود معطوف کرد
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هاي توسعه قرار گرفت. مطالعات  کز ثقل دیدگاهو متخصص در مر دهید آموزشانسانی 

، آموزش در بین عوامل رشد 1960تا  1930هاي  دنیسون نشان داد که طی سال

رشد اقتصاد آمریکا در سطح  درصد 23اي که  بیشترین سهم را دارد به گونه اقتصادي،

تربیت گذاري در امر آموزش براي  رشد سرانه از ناحیه سرمایه درصد 43کالن و حدود 

  ).6: 1385نادري، ( نیروي متخصص بوده است

 گري و افزودن به اي مثل ایران، نظامی نیافتهدر همان زمان در کشورهاي توسعه  

توانست توسعه پایدار را رقم بزند،  تعداد نظامیان، بودجه کشور را از مسیر اصلی که می

فی گذاشت. در دو دهه من ریتأثگري از دو جنبه بر نیروي انسانی  منحرف کرد. نظامی

اول بعد از کودتا، تقدم نیازهاي نظامی باعث شد که آموزش و تربیت نیروي انسانی، 

که از اوایل  گاه به آن توجه درخور نشود؛ جنبه دوم این اي باشد که هیچ حلقه مفقوده

همان اندك نیروي کار  ماًیمستقبه بعد با وفور درآمدهاي نفتی، ارتش  1350دهه 

در برنامه عمرانی دوم که توسعه  ي که وجود داشت را به خود جذب کرد.ا هشد تیترب

هاي صنعتی و عمرانی و کشاورزي که از طریق  طرح کشور در دستور کار قرار گرفت،

و مسائل کیفی زیربنایی  سازمان برنامه شروع شد، هیچ ارتباط ارگانیکی با هم نداشتند

وجه قرار نگرفت و به نیروي کار ماهر توجه مثل آموزش و تربیت نیروي انسانی مورد ت

هاي آخر برنامه دوم بود که عدم وجود کارگران ماهر، ضرورت تربیت  و فقط در سال نشد

نیروي ماهر و متخصص را در عمل نشان داد. در هنگام تدوین برنامه سوم عمرانی و با 

بایستی نیروي کار ماهر  تأکید شد که بر این امر نیز استفاده از تجربه برنامه دوم عمرانی

بینی شد  و در هنگام تدوین برنامه سوم عمرانی پیش به کمک وزارت فرهنگ حل شود

نفر کارگر ماهر در آن  37710فقط  که یحالنفر کارگر ماهر نیاز باشد در  126500که 

نفر کمبود وجود داشت. در رشته علوم اجتماعی  88690زمان به کار مشغول بودند و 

 8000و در مشاغل دفتري  28770کمبود بود. در مشاغل شهري و صنعتی  نفر 39775

نفر  1230در ارتباطات و مخابرات  نفر 3905نفر در مهندسی  100نفر، در علوم دفتري 

  ).31-32: 1341برنامه سوم و احتیاجات کشور، (عالوه بر تعداد فعلی مورد نیاز بود 

کرده در برنامه سوم، این  و تحصیلعدم تربیت کارگر ماهر و نیروي کار متخصص   

چهارم منتقل کرد تا جایی که یکی از تنگناهاي برنامه چهارم را  برنامهمعضل را به 

هاي بعدي، از لحاظ کمیت  کنند. در برنامه چهارم و برنامه کیفیتی نیروي کار ذکر می بی

لحاظ کیفیت رغم این، از  و تعداد نیروي انسانی فعال تنگنایی وجود نداشت، اما علی

ي ا کننده نگران نیروي انسانی مورد نیاز و نیز تعداد نیروهاي متخصص و ماهر، تنگناهاي



  

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین

 

 1398و زمستان  زیی/ پا2/ شماره دومدوره 

608 

هاي آموزشی توجه الزم را به تربیت افراد متخصص و ماهر  زیرا سازمان؛ وجود داشت

با توسعه فیزیکی، پیشرفت  هماهنگهاي تربیتنیروهاي ماهر متناسب و  نداشتند و برنامه

، در مملکت ما شدبراي افراد ماهر باید قائل  قاعدتاًثیت و پرستیژي که نداشت و حی

  .)782: 1346روحانی، ( مورد توجه کامل قرار نگرفت

داد و به خاطر وجود  مملکت به خاطر کمبود نیروي کار ماهر، تاوان بزرگی پس می  

 کردند یمکارگران غیر ماهر، صنایع ایران بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید 

پذیر نبودند. مسائل نیروي انسانی،  المللی رقابت و در عرصه بین )326: 1374کاتوزیان،(

 توانست یمگذاشت،  نفت در اختیار می درآمدتنها با استفاده درست از منابع مادي که 

یی مانند مهندسین، آموزگاران، مجریان خدمات عمومی، مدیران ها گروهحل بشود و 

و کارگران ماهر که اساس پیشرفت هستند باید تربیت  صنایع، کارمندان کشاورزي

  ، اما:شد یم

کرده، تبدیلش کردیم به کارگر  عمله بوده یا چغندرکاري می قبالًما کارگرمان را که «  

 برود. سروقتبیاید،  سروقتکه  داند ینمدیسیپلین صنعت ندارد.  اصالًنساجی. این 

فقط کارگر، سرکارگر خوب هم  نه یرد.بکند. حرف نزند، کارش را درست یاد بگ کنترل

نداشتیم، نه فقط سرکارگر خوب نداشتیم، مهندسی هم که بایدآن قسمت را اداره 

  ).208: 1394دهباشی، ( »داد. کرد هم کارش را درست انجام نمی می

شد، به چنین عیب و  ها و سمینارهایی که همان موقع هم برگزار می در سخنرانی  

سیاوش ارجمند در سخنرانی ماهانه بانک مرکزي در سال  ست.نقصی هم اشاره شده ا

ام، آنان  ی داشتهخارجهایی که با مدیران واحدهاي تولیدي  در مالقات دیگو یم  1346

اند  پرسیده غالباًهاي کارگري و فشار مالیاتی سنگین،  ضمن گفتگو از مشکالت اتحادیه

یشرفت خود با آن روبرو هستند ترین مشکلی که صنایع ایران در جهت توسعه و پ بزرگ

عدم دسترسی به نیروي انسانی «کدام است و پاسخ اینجانب پیوسته این بوده است: 

  ).23: 1346ارجمند،( »ماهر

اي تخصصی مانند  توسعه اقتصادي کشور بیش از همه به افرادي نیاز داشت که حرفه  

رو  شند. از اینماهر داشته با ورزو کارگر فنکمک مهندس یا مروج کشاورزي یا 

صاحب جایگاه  وپرورش آموزشیافتند و  اي باید توسعه می ها و مدارس حرفه تکنیک پلی

هاي دیگر که در آن زمان غیر  فدا کردن آموزش به سود اولویت اما؛ شد قابل توجهی می

ترین و بیشترین هزینه براي ارتش بود باعث این عدم توازن شد. ایران  ضروري

 و در کند و نیروي کار ماهر را به تدریج کن شهیرسوادي را  ها، بی سالدر آن  توانست یم
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دارتر بسازد،  هاي ریشه گذر زمان تربیت کند و یک پایه استوار آموزشی براي پیشرفت

و  آموزشی هم نگرش آماري چیره بود نهیزمسوادي در نیمی از جامعه ماند و در  بی ولی

نظام  اصوالً ،)180: 1394دهباشی،ود (بهم پایین  ها دانشگاهخروجی مدارس و 

مان براي پرورش کادرهایی که متناسب یک برنامه وسیع اقتصادي باشند و به  آموزشی

  .)329: 1394دهباشی،( درد اشتغال بخورند، ساخته نشده بود

گري  و متخصص و انحراف منابع مالی، نظامی کادرماهرتوجهی به تربیت  عالوه بر بی  

قرار داد. در برنامه پنجم  ریتأثه شکل مستقیم، سرمایه انسانی را تحت در برنامه پنجم ب

ویژه پس از تجدیدنظر در آن، کنترات و قراردادهاي بزرگ ساختمانی در  و به

و در  هاي نظامی، بخش بزرگی از نیروي ماهر محدود کشور را به خود جذب کرد دستگاه

ار بود. عالوه بر این، واردکننده کارفرما و مشتري نیروي ک نیتر بزرگ حقیقت ارتش،

اصلی افراد فنی و تکنسین خارجی باز هم ارتش بود. جذب نیروي انسانی ماهر خارجی 

هاي آمریکایی  براي کار در محیط ایران، بسیار پرهزینه بود و در حوزه نظامی، تکنسین

تکنسین گرفتند. حدود بیست هزار  دالر در سال حقوق می هزار پنجاهو  صد کتا حدود ی

 گرفتند دالر در ماه حقوق می 9000آمریکایی در ایران بودند که به طور متوسط 

ي بزرگ مثل تهران، در شهرهاهاي خارجی  ). حضور این تکنسین109: 1358(گراهام،

داد. اولین ناآرامی در تهران، در  اصفهان و شیراز فشار بر خدمات محلی را افزایش می

ها را مسئول  ها، خارجی د مسکن بود. بسیاري از ایرانیدر اعتراض به کمبو 1977اوت 

  ).26: 1377دانستند (استمپل، بها در شهر می اجاره باال بودنها، بخصوص  این گرفتاري

ی به کار گرفته بشوند و ضمن رنظامیغاین نیروهاي خارجی به جاي اینکه در صنایع   

الت ایران را باال ببرند که پذیري محصو افزایش کارایی، توان اقتصادي و قدرت رقابت

اي مشغول شدند که هیچ  وري در اقتصاد ایران باشد، در بخش نظامی نتیجه آن بهره

وقتی نیروي انسانی و اعتبارات مالی، نایاب  نداشت. یرنظامیغ يها بخشسرریز به درون 

ها نبود اما ضرر  شد و دستمزدها باال رفت، بخش خصوصی که در جریان این پروژه

بخش خصوصی از گرانی نیروي کار، تورم فزاینده کاال  ي بابت این امر متحمل شد.زیاد

کرد، بیشترین آسیب را متحمل  هاي ارتش ایجاد می که پروژه و افزایش روزانه خدمات

  .(Lajevardi,1983:21)شد 

ارتش از جهتی دیگر یک عامل منفی در اقتصاد بود وآن هم به دلیل تعداد بیش از   

بود که اکثر آنان داراي تحصیالت بودند، در حالی که جمعیت  کارکناننفر از هزار  400

هزار  160 به 1351-1352هزار نفر در سال  115دانشجویی کشور در همان زمان از 
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داري بیش از  ). از طرفی دیگر نگه471-2: 1392لیالز،( نفر در پایان برنامه پنجم رسید

کرد که عرضه  در طرف تقاضاي بازار ایجاد می، هزینه زیادي کارکنانهزار نفر  400

نیروي کار متناسب با سطح تقاضا نبود و گرانی و باال رفتن دستمزدها را به دنبال 

  داشت.

  

  . نتیجه مخارج نظامی بر عناصر رشد اقتصادي7

ي ها بخشگذاري در  هاي نظامی با جذب منابع مالی، باعث محدودیت سرمایه هزینه

روند رشد اقتصادي مداوم و پایدار  سبب اخالل در شد کهاقتصاد زیربنایی مرتبط با 

منفی بر جاي  ریتأثاز چند جهت  ایران گشت. این انحراف منابع به سمت مخارج نظامی،

هاي عمرانی در موعد مقرر تکمیل و تحویل داده  باعث شد که طرح هکگذاشت. اول این

تی که با جزئیات در مورد ي نرسد. مطالعاصددرصدنشوند و هیچ طرحی به ظرفیت 

درصد از این  35تا  25ها در برنامه پنجم انجام شد، نشان داد که بین  اجراي طرح

ه همین خاطر ب (Jahanshahi,1989:28). اند اجرایی نشده اصالً ها، برنامه در اکثر طرح

  را پایین آورد. وري در اقتصاد بهره

گذاري  مخارج غیرنظامی مثل سرمایههاي نظامی باعث شد که از  دوم؛ افزایش هزینه  

هاي این  گونه که در داده و بهداشت همان در آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص

منفی در اقتصاد شد و روند توسعه  ریتأثشود که باعث  کاسته مقاله به آن اشاره شد،

که در  1340اقتصادي را نامتوازن کرد. به همین خاطر است که رشد اقتصادي دهه 

هاي خاصی از اقتصاد اتفاق افتاد و در  نابع گوناگون به آن اشاره شده است، در بخشم

رفت اما استخدام  عقب ماند. صنعت پیش می همچنانهاي دیگر اقتصاد  بعضی بخش

  ایران بود. وپرورش آموزشی شدید ماندگ عقبدهنده  نیروي کار خارجی براي آن نشان

هاي  گذاري در بخش اد محدودیت سرمایهافزایش مخارج نظامی، باعث ایج سوم؛  

عمرانی روستایی و کشاورزي شد و رشد اقتصادي را در این بخش کاهش داد و به تعبیر 

باقی ماند. نباید پنداشت که » پسر عموي فقیر« رابرت گراهام، کشاورزي همیشه

امی را ها آگاه نبودند، ولی هر بار که شاه بودجه نظ مسئوالن امر، خود از این نارسایی

 کند نیتأمها  شد هزینه این کار را با حذف برخی برنامه ، دولت ناچار میداد یمافزایش 

بر این، وضعیت عمرانی روستاها که علم با شنیدن آمار  عالوه .)104الف: 1380علم، (

... وقتی شنیدم یک درصد روستاها به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند و فقط « آن

افتد،  به وحشت می ،)41ب: 1380(علم، » ستاهاي ایران برق دارندرو چهار درصدحدود 
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  اي است. گري و انحراف بودجه معلول همین نگاه نظامی

مخارج نظامی از جهتی دیگر، یک عامل منفی در اقتصاد بود چرا که بابت  چهارم؛  

د افزایش درآم شد. فشار زیادي بر اقتصاد تحمیل می کارکنانهزار نفر  400 داري نگه

که با غذا و مسکن بهتر و سرایت آن به  دیانجام یمهاي مصرفی  نظامیان، به رشد هزینه

. این تخصیص زدخدمات لوکس و تفریحات خارج از کشور، گرانی و تورم کاالها را رقم 

که جزو مخارج دولتی به حساب  ی شده مخارج نظامیکارشناس ریغغیر بهینه و 

شدن حجم دولت  تر بزرگکردها باعث  مالی و هزینه تیو شفافآیند، در غیبت نظارت  می

  .شدو باال رفتن نرخ فساد 

  

 . عایدي در مقابل خرج8

هاي تحقیقی  فعالیت ازتواند با استفاده  سالح، بخش نظامی می دکنندهیتولکشورهاي  در

ی کمک برساند و به اصطالح به صورت رنظامیغبخش  فنّاورانهاي به ارتقاي  و توسعه

وري نیروي کار را  مثبت بگذارد و از این طریق، بهره ریتأثرشد اقتصادي  سرریز بر

اما در اقتصاد دوره پهلوي، به دلیل اینکه تمام تسلیحات از خارج خریداري ؛ افزایش دهد

 که یحالشد، نه تنها منابع ارزي را غنی نکرد، بلکه سرریز مثبت هم نداشت. در  می

افزارها را بسازد و  برخی از اجزا جنگ توانست یمفوالد  ایران با استفاده از ظرفیت زمینه

یی که آنجااما از ؛ به دلیل ظرفیت باالي جذب شبکه نظامی مقرون به صرفه هم بود

بدترین عنصر در فلسفه دفاعی شاه، سرعت عمل بود، به پیشنهاد سفیر آلمان که در 

ي برپا کنند، وقعی گذاشته ساز صورت خرید تانک لئوپارد آلمانی در ایران کارخانه تانک

دهد که در  گذارد، پادشاه پاسخ می ی علم این مطلب را با شاه در میان میوقت شود. نمی

  ).83الف: 1380علم، ( کردیم بایست ده سال صبر می آن صورت می

 تجهیزات نظامی، نیتر گراننگهداري چنین نیروي نظامی بزرگی به همراه خرید   

با هیچ کشور خارجی دچار  آن زمانایران در  ان نداشت.سودي براي امنیت ملی ایر

.) بین دو ش1342.) برابر با (م1963زدایی سال ( تنش نبود به ویژه پس از تنش

هاي  ). همکاري298: 1394(مهدوي، ، روابط ایران و شوروي رو به بهبود نهادابرقدرت

شاه به اندازه یک  اقتصادي و به ویژه انتقال خط لوله گاز که به تعبیر خود ثمربخش

توانست با کاهش  ارتش به وي خدمت کرد، به بهبود این روابط نیز کمک کرد. شاه می

اقتصادي را فراهم کند.  انداز ملی، رشد پایدار و ماندگار مخارج نظامی و متعاقب آن پس

چنین ارتشی در  اول اینکه حجیم کردن چنین ارتشی در آن زمان هیچ توجیهی نداشت.
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زاي ایران بود کشور  همسایه تنش عراق که ورهاي منطقه خیلی بزرگ بود.برابر کش

 1975زدایی با قرارداد  به ویژه پس از تنش رسید. کوچکی بود و به پاي ایران نمی

شد. دوم اینکه این ارتش در صورت تخاصم در  الجزایر عراق دیگر خطري محسوب نمی

و در مقابل  هم قابلیت دفاعی نداشت -زاي ایران بود که همسایه تنش –مقابل شوروي 

نویسد:  می شوروي خارجه وزیر با شوروي کوچک بود. فریدون هویدا با اشاره به مالقات

اید  که این همه سالحی که شما انبار کرده پرسد یمآمیز  وي در نیویورك با لحنی طعنه

: اهمیت این همه ما را به فکر انداخته است و هنگامی که وزیر خارجه ایران پاسخ داد

باید بدانید که ما هرگز قدمی علیه همسایه شمالی  دفاعی است و صرفاًموضوع 

گاه به پاي شما نخواهد  برنخواهیم داشت، چون به این مسئله واقفیم که نیروي ما هیچ

دهد: و تعجب ما هم در این است که این همه اسلحه را شما  رسید. گرومیگو پاسخ می

  ).99: 1370هویدا، ( براي چی نیاز دارید؟

  

  يریگ جهینت -9

هاي اقتصادي اعم از  گذاري در تمام بخش سرمایه براي رشد اقتصادي متوازن و پایدار،

کشاورزي، صنعت، بهداشت و فرهنگ ضرورت دارد. رشد اقتصادي متوازن که به توسعه 

پهلوي  ي اقتصادي است. در ایران دورانها بخشگذاري در تمام  انجامد معلول سرمایه می

، به صورت شد یممنابعی که از درآمد نفت نصیب کشور  از کودتا تا انقالب اسالمی،

به مخارج نظامی که در کل دوران  آن عمدهتخصیص بخش  شد. نامتوازن توزیع می

این میزان تا سی درصد مبلغ  50هاي دهه  پهلوي این میزان محسوس بود و در سال

گرفت، باعث شد  را در بر می نظامی عمرانی و جاريهاي  بودجه کشور به استثناي هزینه

هاي نظامی که منجر  هاي زیربنایی کاسته شود. هزینه گذاري در بخش که از سرمایه

هاي مختلف اقتصاد به وضوح نشان داد. در  خود را در بخش ریتأثکاهش بودجه شد، 

عتبارات هاي عامل، ا صنعت که گسترش آن مدنظر شخص پادشاه بود، از طریق بانک

گذاري خارجی به رشد صنعت داخلی کمک  شد و از طریق جذب سرمایه الزم اعطا می

اي به تربیت نیروي کار ماهر و متخصص براي صنایع  شد، اما به دلیل انحراف بودجه می

عدم تربیت نیروي کار ماهر و متخصص باعث تقلیل کارایی صنایع  اي نشد. توجه ویژه

  .شد

ي فقیر باقی ماند. نرخ پسرعمو ه تعبیر رابرت گراهام همیشهدر بخش کشاورزي که ب  

تر باشد و از برنامه چهارم عمرانی  هاي دیگر بسیار پایین رشد اقتصادي نسبت به بخش
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 1355ی که بنا به سرشماري در حال یافت. کمترین بودجه به این بخش اختصاص می

تخصیص کافی بودجه  درصد جمعیت کشور ساکن روستاها بودند و این عدم 60حدود 

محصوالت  واردکنندهایران به  ؛ وبه بخش کشاورزي باعث شکاف بین شهر و روستا شد

کرد  گذاري در کشاورزي و هزینه اي از سرمایه این انحراف بودجه ریتأثغذایی تبدیل شود. 

هاي عمرانی  آن در تسلیحات نظامی باعث شد که در دهه اول بعد از کودتا براي هزینه

چه درآمد  ساله بعدي، اگر پنج تقراض خارجی روي بیاورند و در طی سه برنامهبه اس

ي در گذار هیسرماکشور با افزایش صادرات نفت گشایشی یافت، اما انحراف منابع مالی از 

  .کشور را دچار عدم تعادل اقتصادي نمود ،زیربنایی و بخش آموزش، کشاورزي
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  منابع

متن سخنرانی  ،»روي انسانی در توسعه اقتصادينقش نی« ،)1346( اوشیسارجمند، 

دوره اول،  ،بورس ماهانه، سیاوش ارجمند در جلسه سخنرانی ماهانه بانک مرکزي

  .23-29صفحات ، 48شماره 

ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: نشر  ،درون انقالب ایران، )1377( يد استمپل، جان.

  نگارش، چاپ اول.

، صفحات 125 و 124شماره  نامه اتاق بازرگانی،، )1341کشور (اجاتیاحتبرنامه سوم و 

33-27.  

ابوالحسن ابتهاج و توسعه اقتصادي زیر ، )1395جونز (بوستاك، فرنسیس و جفري 

  ترجمه مهدي پازوکی و علی حبیبی، تهران: انتشارات کویر. ،نظر شاه

تصادي رابطه بین مخارج نظامی و برخی متغیرهاي اق« ،)1380( میابراهبیضایی، سید 

 و 38شماره  ،فصلنامه علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، »ایران

  .47-61، صص 37

هاي نظامی  هزینه ریتأث«، )1386( یشاهپورصادق، ناصر، علی کاشمري و جابر افتخار

، »سپتامبر 11بر رشد اقتصادي ایران با توجه به اثرات جنگ تحمیلی و واقعه 

  .28ش  ،فصلنامه مدیریت نظامی

به کوشش شهریار ماکان، تهران: نشر البرز،  ،به تاریخ پاسخ ،)1388( محمدرضا، پهلوي

  چاپ دهم.

مرکز : تهران، دولت، نفت و توسعه اقتصادي، )1388( رمحمدیامحاجی یوسفی، 

  انتشارات مرکز انقالب اسالمی.

ر مخارج دفاعی ب ریتأث«، )1386( يکاشمرو علی  نیمحمدحسحسنی صدرآبادي، 

، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، »)1383-1353(رانیارشد اقتصادي 

  .27ش سال هشتم، 

تهران:  ،و امنیت اقتصاد با علینقی عالیخانی، گفتگو ،)1394( نیحسدهباشی، 

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

: ، تهرانگفتگو با داریوش همایون، آیندگان و روندگان ،)1394(-------------

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
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هاي نظامی بر  اثر هزینه ،)1388حجت(زاده،  دیزجی، منیره؛ پناهی، حسین و تقی

، سازي اقتصادي فصلنامه مدلهاي خارجی در کشورهاي در حال توسعه،  بدهی

  .117-136، صص 1شماره سال سوم، 

مجله ، »اقتصادي وري نیروي انسانی و رشد بهره« ،)1387( يمهر فر، رحیمی

، 84 و 83، شماره هاي اقتصادي ماهنامه بررسی مسائل و سیاست -اقتصادي

  .47-56صص 

، تهران: انتشارات تابان، چاپ مبانی توسعه اقتصادي، )1387( محمودروزبهان، 

  دوازدهم.

مجله ، »منابع و تنگناهاي برنامه توسعه اقتصادي ایران« ،)1346( منصور روحانی،

  .777-784، صفحات 45 شماره وحید،

وزیر  بیانات جناب آقاي صفی اصفیاء قائم مقام نخست«، )1341( یعلصفی اصفیا، محمد

  .88-77، 1341، بازرگانی ، نامه اتاق»در سازمان برنامه

، خاطرات علم با مقدمه و ویرایش علینقی علیخانی ،)1380( اسداهللاعلم، 

  معین، چاپ دوم.انتشارات  -، تهران: انتشارات مازیار1ج(الف)

، 5، ج(ب)خاطرات علم با مقدمه و ویرایش علینقی علیخانی، )1380اسداهللا (علم، 

  انتشارات معین، چاپ دوم. -تهران: انتشارات مازیار

غالمرضا  راستاریو )،1320-1357(رانیاتوسعه در ، )1381( خدادادفرمانفرمائیان، 

  افخمی، تهران: انتشارات گام نو.

مخارج نظامی بر بیکاري در کشورهاي  ریتأث« ،)1396( همکارانو فطرس، محمد حسن 

گذاري پیشرفت اقتصادي دانشگاه  فصلنامه سیاست، »منتخب در حال توسعه

  ، سال پنجم، شماره سومالزهرا

مجله بانک مرکزي جمهوري ، »نقش ارتش در اقتصاد« ،)1344( باقرکاتوزیان، 

  .1099-1113، 45، شماره اسالمی ایران

اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله ، )1374( یمحمدعلوزیان، کات

  : نشر مرکز، چاپ پنجم.تهران ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي، ،پهلوي

، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: نشر هاي انقالب ایران ریشه، )1385(یکینکدي، 

  علم، چاپ ششم.

، ترجمه فیروز فیروزنیا، تهران: سحاب راب قدرتایران س، )1358( رابرتگراهام، 
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  کتاب، چاپ اول.

: نشر تهران غالمرضا آزاد ارمکی، ترجمه، اقتصاد و توسعه ،)1379( گرانیدگیلیس و 

  نی. ُ

  ، تهران: انتشارات نیلوفر.موج دوم تجدد آمرانه در ایران، )1392( دیسعلیالز، 

مجموعه ، »وري در اقتصاد ایران سی بهرهبرر« ،)1384همکاران (مقدم تبریزي، ناهید و 

  .15-35، صفحات 24 شماره ي اقتصادي،ها پژوهش

 ،سیاست خارجی ایران در دوران پهلوي ،)1394( )عبدالرضا(هوشنگمهدوي، 

  تهران: نشر پیکان، چاپ یازدهم.

کمبود نیروي انسانی متخصص و بیکاري  پارادوکس« ،)1385( ابوالقاسمنادري، 

  .4-39صفحات ، 75-76، شماره اقتصاد، کار و جامعه، »نالتحصیال فارغ

ترجمه محسن یلفانی و علی  ي و توسعه،کتاتورید ایران:، )1358( فردهالیدي، 

  طلوع، تهران: انتشارات علم، چاپ اول.

، من و روزگارم در گفتگو با بهمن امیر حسینی ،)1387( وشیدارهمایون، 

  هامبورگ: نشر تالش.

  .ترجمه ح، ا، مهران، تهران: اطالعات ،سقوط شاه ،)1370( دونیفرهویدا، 
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